
Verksamhetsberättelse för Entomologiska föreningen i Uppland (EFU) år 
2011 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret varit konstituerad enligt följande: Stefan Eriksson 
(ordförande), Anna-Karin Myrin (sekreterare), Thomas Persson Vinnersten (kassör). 
Ordinarie ledamöter Björn Holm och Olof Hedgren. Ersättare Philip Jiminez, och Niklas 
Österberg. 
 
Revisorer har varit Hans Mejlon (sammankallande) och Göran Sahlén med Erik Sjödin och 
Rolf Ivarsson som ersättare. 

 
Valberedning har varit Lennart Henstam (sammankallande) och Mats Jonsell. 
 
Antalet betalande medlemmar var under året 226 st(200 fullbetalande och 26 ungdom) 
 
Styrelsemöten har hållits följande datum: 21 jan, 16 feb, 17 mars, 20 april, 5 maj, 10  juni, 15 
sept, 1 nov och 29 nov. 
 
Möten och exkursioner har hållits med följande program och deltagarantal: 
 
2011-01-26 Sommarens skörd. (11 deltagare) 
2011-02-08 Baggträff på Ultuna. Jordlöpare. Håkan Ljungberg (15 deltagare) 
2011-02-16 Årsmöte samt föredrag av Anders Lindström, Strövtåg i dödsskuggans dal 

 (19 deltagare) 
2011-02-22 Fjärilsträff för att sammanställa utställningen av Ahlmarks uppländska fjärilar. 

Stefan Eriksson (5 deltagare) 
2011-03-01 Blomflugeträff på Ultuna. Thomas Ranius och Erik Sjödin (16 deltagare) 
2011-03-08 Fjärilsträff för att sammanställa utställningen av Ahlmarks uppländska fjärilar. 

Stefan Eriksson (5 deltagare) 
2011-03-17 Föredrag: Borneos fjärilar. Nils Ryrholm ( 17 deltagare) 
2011-03-30 Föredrag: Informationsträff om faunaväkteri. Åsa Hedin (16 deltagare) 
2011-04-05 Baggträff på Ultuna: Kortvingar. Åke Lindelöw (9? deltagare) 
2011-04-06 Fjärilsträff för att sammanställa utställningen av Ahlmarks uppländska fjärilar. 

Stefan Eriksson (3 deltagare) 
2011-04-12 Föredrag: Hur katalogiserar du din samling? Ett samarrangemang med 

Entomologiska föreningen i Stockholm. Fredrik Ronqvist (11 deltagare från 
Upplandsföreningen) 

2011-04-29 Exkursion: Nattlys vid Siggefora. Stefan Eriksson (11 deltagare) 
2011-05-28 Exkursion: Insekter i svamp. Ett samarrangemang med Uppsala svampklubb. 

Mats Jonsell  
2011-08-21 Exkursion: Blomflugor på Linnés Hammarby. Erik Sjödin och Thomas Ranius 

(23 deltagare) 
2011-08-28 EFU var som vanligt närvarande vid Stadsskogens dag. 
2011-09-10 Exkursion: Forsmarks Bruk. Stefan Eriksson. (2 deltagare) 
2011-09-20 Fjärilsträff för att sammanställa utställningen av Ahlmarks uppländska fjärilar. 

Stefan Eriksson (3 deltagare) 
2011-09-21 Blomflugeträff på Ultuna: Åke Lindelöw (8 deltagare) 
2011-10-04 Fjärilsträff för att sammanställa utställningen av Ahlmarks uppländska fjärilar. 

Stefan Eriksson (3 deltagare) 
2011-10-12 Föredrag: Faunaväkteri - uppföljning. Åsa Hedin (7 deltagare) 



2011-10-19 Skinnbaggeträff på Ultuna: Ruth Hobro (8 deltagare) 
2011-11-01 Föredrag: Insekters utbredning i ett förändrat klimat. Erik Öckinger  

(18 deltagare) 
2011-11-02 Baggträff på Ultuna: Vivlar och barkborrar. Åke Lindelöw  

(7 deltagare)  
2011-11-08 Fjärilsträff för att sammanställa utställningen av Ahlmarks uppländska fjärilar. 

Stefan Eriksson (3 deltagare) 
2011-11-15 Föredrag: Trollsländeprojektet i Östergötland. Tommy Karlsson (18 deltagare) 
2011-12-07 Baggträff på Ultuna: Kortvingar. Åke Lindelöw (6 deltagare) 
 
Material som nålar, håvar, spännbräden, uppklistringslappar och askar har till 
självkostnadspris förmedlats till medlemmarna. 
 
Sveriges Entomologiska Förenings årsstämma 2011 anordnades av Västsvenska 
Entomologklubben. Mötet hölls på Sparresäter i Västergötland. Stefan Eriksson, Björn Holm, 
Gunnar Sjödin och Ruth Hobro valdes att representera EFU. Under mötet antogs bland annat 
de nya omarbetade etiska reglerna för insektsintresserade. 
 
EFU har fungerat som remissorgan på läns- och kommunplan och lämnat synpunkter i olika 
naturvårdsfrågor. EFU har dessutom fungerat som remissinstans för diverse företag och 
föreningar och som ett steg i detta har föreningen fortsatt samarbetet i naturvårdsgruppen 
tillsammans med andra naturvårdintresserade föreningar. Denna grupp inkallas vid extra 
viktiga ärenden och används som en sändlista för att göra andra föreningar uppmärksamma på 
aktuella ärenden! 
 
EFU har under året varit representerat vid Miljövårdsrådet samt på träffar arrangerade av 
Länsstyrelsen. 
 
Under året har föreningen fortsatt arbetet med att bygga upp en referenssamling över 
Upplands storfjärilar. Medel och fjärilar är testamenterade av Lars Ahlmark. Arbetet kommer 
att fortsätta under 2012 och samlingen kommer att visas på Evolutionsmuseét på villavägen 9, 
Uppsala. 
 
EFU har under året i samarbete med artdatabanken och Sveriges Entomologiska Förening 
startat faunaväkteriverksamheten i Uppland. Ett tiotal personer har varit engagerade i 
Uppland. Detta arbete kommer förhoppningsvis att utökas med fler deltagare framöver. 
 
EFU har förvaltat Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond, Bertil Kullenberg fond, 
Mattias Idars fond och Frej och Ingegärd Ossiannilssons fond samt utdelat stipendier ur 
desamma. EFU har annonserat och informerat i tidskrifter och på skolor om möjligheten att 
söka medel ur fonderna. 
 
Uppsalasektionen av föreningen har under året varit vilande. 
 
 
 
 
Stefan Eriksson (Ordf.) Anna-Karin Myrin Thomas Persson Vinnersten  
 
 



 
Björn Holm  Olof Hedgren  
 
 
 


